LUE
MODELL 34∙03

OPPSKRIFT

#DUSTOREALPAKKA #DSA
#HOUSEOFYARN_NORWAY

3,5+4,5

3,5+4,5 TYNN ALPAKKA

34·03 LUE
DESIGN

Hrönn Jónsdóttir

GARN

TYNN ALPAKKA 100% Alpakka,
50 gram = ca 167 meter

STØRRELSER
Hodevidde:
GARNFORBRUK
Farge 1:
Sand 161:
ELLER
Grågrønn 185:
Farge 2:
Grågrønn 185:
ELLER
Lys grå 114:
Farge 3:
Brent oransje 103:
ELLER
Natur 101:

43

(46)

cm

2

(3)

nøster

2

(3)

nøster

1 nøste
1 nøste

PINNEFORSLAG
Liten rundp nr 3,5 og 4,5
		Strømpep nr 3,5 og 4,5

		
Test strikkefastheten ved å strikke en prøvelapp.
Tell antall m pr 10 cm, har du flere m enn oppgitt,
skift til tykkere p. Har du færre m, skift til tynnere p.

STRIKKEFASTHET
18 m strukturmønster på p nr 4,5 = 10 cm

FORKORTELSER		
r = rett, vr = vrang,
m = maske, p = pinne

1 nøste

STRUKTURMØNSTER
1. omgang/p: Strikk alle m vr (r fra vrangen)
2. omgang/p: *1 r, 1 vr*, gjenta fra *-*
Gjenta disse 2 omgangene/p.

STRIPEMØNSTER A
1. omgang: Strikk alle m vr med farge 1
2. omgang: *1 r, 1vr* med farge 2, gjenta fra *-*
3. omgang: Strikk alle m vr med farge 2
4. omgang: *1 r, 1 vr* med farge 3, gjenta fra *-*
5. omgang: Strikk alle m vr med farge 3
6. omgang: *1 r, 1 vr* med farge 1, gjenta fra *-*

STRIPEMØNSTER B
1. omgang: *1 r, 1 vr* med farge 3, gjenta fra *-*
2. omgang: Strikk alle m vr med farge 3
3. omgang: *1 r, 1 vr* med farge 2, gjenta fra *-*
4. omgang: Strikk alle m vr med farge 2
5. omgang: *1 r, 1 vr* med farge 1, gjenta fra *-*
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Hele luen strikkes med dobbelt garn

1 m, strikk 4 m r*, gjenta fra *-* og avslutt omgangen med øk

Legg opp 76 (84) m med farge 1 på p nr 4,5 (= rundt

1 m, 2 r = 105 (110) m

ansiktet). Strikk rundt i stripemønster A (6 omganger).

Strikk 4 cm i glattstrikk. På neste omgang økes 15 (11) m slik:

Klipp av garnet og sett 12 m (de første og siste 6 m

Strikk 3 (5) m r, *øk 1 m, 7 (10) m r*, gjenta fra *-* og avslutt

i omgangen) på en hjelpetråd. Strikk videre fram og tilbake

med øk 1 m, strikk 4 (5) m r. NB! Til størrelse 46 cm utelates

i strukturmønster med farge 1 over de øvrige 64 (72) m

den siste økningen på omgangen = 120 (120) m. Strikk 3 cm

(1. p r fra vrangen). Når arbeidet måler 4 (4,5) cm, økes 1 m

i glattstrikk. Strikk stripemønster B og fell deretter av med vr

i hver side ved å strikke r i fremre og bakre m-lenke på de

m og farge 1.

ytterste m. Gjenta økningen på hver 4. (4,5.) cm 4 ganger

Tvinn en snor med farge 1 og trekk i hullraden i halsen.

til = 74 (82) m. De økte m strikkes med i mønsteret. Strikk til

Lag 2 små dusker og sy en dusk til hver ende av snoren.

arbeidet måler 21 (23) cm. Fell av i hver side på hver 2. p
10,9,8 (11,10,9) m. Strikk 1 p r og fell så de resterende
20 (22) m av. Brett avfellingskanten dobbelt og sy den
sammen = bak på hodet.
Strikk opp 72 (76) m med farge 1 og p nr 3,5 langs kanten
nede på luen og sett de 12 m fra hjelpetråden på p = 84 (88)
m. Strikk 2 (2,5) cm rundt i vrangbordstrikk med 2 r, 2 vr.
Strikk neste omgang slik: *Strikk 2 m r, 1 kast, 2 vr sammen*,
gjenta fra *-* ut omgangen. Strikk videre i vrangbordstrikk
som før til vrangborden måler 4 (5) cm. Sett et merke,
videre måles arbeidet fra her.
Skift til p nr 4,5 og øk slik på neste omgang: Strikk 2 m r, *øk
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FOTO: ANNE LISE NORHEIM | STYLIST: NINA KVESETH OG SIV JUNE O. SKANDSEN, TEAM MODERN DESIGN | DESIGN OG LAYOUT: PLAYDESIGN.NO | REPRO OG TRYKK: KAI HANSEN TRYKKERI
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House of Yarn er et norsk merkevarehus
og totalleverandør av kvalitetsgarn,
design til håndstrikking og tilbehør til
faghandelen og kjedebutikker.
houseofyarn.no
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DU STORE ALPAKKA | DALE GARN | GJESTAL GARN
FACEBOOK.COM/HOUSEOFYARN.NO
FACEBOOK.COM/DUSTOREALPAKKA
INSTAGRAM: DUSTOREALPAKKA
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